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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري السابع ملالوي*
 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري السـابع ملـالوي ( )CEDAW/C/MWI/7يف جلسـتياا
 1531و  ،1531املعقــــــــــــ ت يف  6تشــــــــــــريرب ال ــــــــــــا ن م ( 1113انظــــــــــــر
 CEDAW/C/SR.1351و  .)1352وتــر قاةمــة القضــايا واأللــألة الـ أ ارهتــا اللجنــة يف ال يقــة
 ،CEDAW/C/MWI/Q/7وتر ر و مالوي علياا يف ال يقة .CEDAW/C/MWI/Q/7/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 1تُعرب اللجنة عرب تقديرها للدولة الطرف لتقدمي تقريرها الدوري السابع .كما تُعـرب
اللجنة عرب تقديرها للر و اخلطية ال قدمتاا الدولة الطرف على قاةمة القضايا واأللـألة الـ
طرحاــا الفريــع العامــب ملــا قةــب الــدورة ،وترحــي بــالعرم الشــف ي الــ ي قدمــ ال ــد،
وبالت ضــيحات اإلضــا ية ال ـ قــدمع ر ا علــى األلــألة ال ـ طرحتــاا اللجنــة شــف يا ــالل
احل ار.
 - 5وت ين اللجنة على و ـد الدولـة الطـرف الـ ي أرلـلت برةالـة باترشـيا كاليـا  ،و يـرة
الشؤون اجلنسانية والطفب واإلعاقـة والر ـاا اتجتمـاعو ،والـ ي ضـم أيضـا نـ ل عـرب و ارة
الشؤون اجلنسانية والطفب واإلعاقة والر اا اتجتمـاعو ،وو ارة العـدل والشـؤون الدلـت رية،
واللجنة املالوية حلق ق اإلنسان ،وجلنة القان ن ،و اةرة الشرطة املالوية ،وال ملان.

* اعتمدهتا اللجنة يف ورهتا ال انية والست ( 16تشريرب األول أكت بر  11 -تشريرب ال ا ن م .)1113
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باء  -اجل اني اإلجيابية
 - 4ترحي اللجنة بالتقدم احملر منـ نظرهـا يف التقريـر الـدوري السـا و للدولـة الطـرف
( )CEDAW/C/MWI/6يف عام  1111يف اتضطالع بإصالحات تشريعية ،وحتيط علما بسـرب
عد مرب الق ان اجلديدة ،تشمب:
(أ)

قان ن الزواج والطالق والعالقات األلرية ،يف عام 1113؛

(ب) قان ن اتجتار يف األشخاص ،يف عام 1113؛
(ج)

قان ن املساواة ب اجلنس  ،يف عام 1115.

 - 3وترحـــي اللجنـــة بـــاجلا الــ تةــ ا الدولـــة الطـــرف لتحســ طارهـــا املؤلســـو
والسيالــا ال ـ ي يرمــو ج التعجيــب بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املســاواة ب ـ
اجلنس  ،م ب اعتما أو قرار ما يلو:
(أ)

ليالة جنسانية وطنية ،يف عام 1113؛

(ب) التراتيجية وطنية لتعليم الفتيات (.)1112-1114
 - 6وترحي اللجنة بقيام الدولة الطرف ،الل الفترة ال انقضع من النظـر يف تقريرهـا
السابع ،بالتصديع على الصك الدويل والصك اإلقليمو التالي أو اإلنضمام لياما:
(أ) ال وت ك ل ات تياري امللحع باتفاقية حق ق الطفـب بشـ ن اشـتراك األطفـال
يف الزناع املسلح ،يف عام 1111؛
(ب) بروت ك ـ ل اجلماعــة اإلةاةيــة للجن ـ ب األ ريقــو املتعلــع باملســاةب اجلنســانية
والتنمية ،يف عام .1115

جيم  -جماتت القلع الرةيسية والت صيات
ال ملان
 - 7تؤكد اللجنـة علـى الـدور احلالـم الـ ي تضـطلع بـ السـلطة التشـريعية يف تنفيـ
اتتفاقية تنفي ا كامال (انظـر الةيـان الصـا ر عـرب اللجنـة بشـ ن عالقتـاا بال ملـاني  ،الـ ي
اعتمد يف الدورة اخلامسة واألربع  ،يف عام  .)1111وتدع اللجنـة ال ملـان ج القيـام،
مبا يتسع مع وتيت  ،باختاذ اخلط ات الال مة لتنفي ه ا املالحظات اخلتامية ـالل الفتـرة
مرب اآلن وحىت الفترة املشم لة بالتقرير املقةب مب جي اتتفاقية.

2/19

15-20719

CEDAW/C/MWI/CO/7

مجع الةيانات وحتليلاا
 - 2ت ين اللجنة علـى املكتـي اإلحصـاةو الـ طين للدولـة الطـرف لقيامـ يف ال قـع احلـايل
بت ليد بيانات مصنفة حسي ن ع اجلنس باعتةـار ذلـك املمارلـة املعتـا ة ،ولكنـاا تُعـرب عـرب
ألفاا لقلة ما ه متاح مرب تلـك الةيانـات ،الـ تلـزم لتقيـيم أ ـر و عاليـة السيالـات املتةعـة يف
مجيع اجملاتت املشم لة باتتفاقية ،وخباصة تلك املتعلقة باملمارلات الضارة والق الـي النمطيـة
اجلنسانية ،والعنف ضد املرأة ،والتعليم ،والعمالة ،والتمك اتقتصا ي ،والصحة.
 - 9و ذ تؤكد اللجنة جمد ا ت صيتاا السابقة (انظر  ،CEDAW/C/MWI/CO/6الفقـرة
 ،) 43إهنا ت صو ب ن تق م الدولة الطرف على وجـ السـرعة بإنشـاء نظـام شـامب جلمـع
الةيانات بش ن مجيع اجملاتت املشم لة باتتفاقية ،مصنفة حسـي ع امـب مـرب بينـاا السـرب،
ون ع اجلنس ،واملنطقة اجلغرا ية ،واخللفية اتجتماعية – اتقتصا ية ،وأن تقـ م بتحليلـاا
بص ـ رة مناجيــة .وينةغــو للدولــة الطــرف أن تســتخدم تلــك الةيانــات ك لــاو لتصــميم
ليالات تنفي اتتفاقية وتقييم التقدم احملر حن حتقيع ذلك ا دف.
تعريف التمييز و اإلطار التشريعو
 - 11ترحي اللجنة باعتما قان ن املسـاواة بـ اجلنسـ  ،الـ ي ظظـر التمييـز علـى ألـاو
ن ع اجلنس ،ولكرب يساورها القلع بش ن ما يلو:
(أ) أن بعض الق ان والل اةح التشريعية والعر يـة ،م ـب قـان ن مكا حـة السـحر،
وقان ن اجلنسية ،وقان ن العق بات ،واألمر الداةم رقم  51الصا ر عرب اةرة الشرطة ،ت تـزال
تتضمرب أحكاما متييزية ت تت ا ع مع اتتفاقية؛
(ب) أن أحكام اتتفاقيـة تـدمب بعـد بشـكب كامـب يف النظـام القـان الـدا لو
للدولة الطرف ،ونتيجة ل لك او غري قابلة للتطةيع بشكب مةاشر يف احملاكم ال طنية؛
النساء؛

(ج)

أن تعديب قـان ن العق بـات لعـام  1111يُجـرمم العالقـات اجلنسـية امل ليـة بـ

( ) أن املعر ـة باملسـاواة بـ اجلنسـ وحقـ ق املـرأة مب جـي اتتفاقيـة مـا الــع
حمدو ة بشكب عام.
 - 11وت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
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جراء حتليب أل ر تشريعاهتا على اجلنس وتعديب مجيـع القـ ان واللـ اةح
(أ)
ال ت تزال متيز ضد املرأة ،وت ليما قـان ن مكا حـة السـحر ،وقـان ن اجلنسـية ،وقـان ن
العق بات ،واألمر الداةم رقم  51الصا ر عرب اةرة الشرطة؛
(ب) ضــمان مــاج أحكــام اتتفاقيــة علــى النح ـ ال اجــي يف النظــام القــان
ال طين وجعلاا واجةة التطةيع بشكب م ةاشر يف احملاكم؛
(ج)
حظرا صرظا؛
()

حظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملـاتت املشـم لة باتتفاقيـة
النظر يف لغاء جترمي العالقات اجلنسية ب النساء الةالغات؛

(هـ) تعزيز جا ها الرامية ج حتس راك مفا م املساواة الفعليـة بـ املـرأة
والرجب عرب ط ريع اتضـطالع ممـالت ت عيـة ألعضـاء املاـرب القان نيـة ،ووكـاتت نفـاذ
القان ن ،وعامة اجلما ر.
مكانية اللج ء ج القضاء واحلص ل على مساعدة قان نية
 - 11حتيط اللجنة علمـا باعتمـا قـان ن املسـاعدة القان نيـة يف عـام  .1111بيـد أن اللجنـة
يساورها القلع ألن املرأة ما الع ت اج عقةات عديدة عند حماولة اللج ء ج القضـاء ،مبـا يف
ذلــك عــدم ت ـ ا ر احملــاكم ،والرل ـ م القان نيــة ،وعــدم ملاماــا بــالق ان  ،وخباصــة يف املنــاطع
الريفية .ويساورها القلع على حن اص لك ن اآلليـات القضـاةية العر يـة ،الـ تضـطر النسـاء
ج اللج ء لياا ،ت تراعو املنظ ر اجلنسا وت تـزال تطةـع أحكامـا متييزيـة .وتالحـج اللجنـة
مــع القلــع عــدم كفايــة املـ ار الةشــرية والتقنيــة واملاليــة املخصصــة ملكتــي املســاعدة القان نيــة
ولك ن دمات غري متاحة بعد يف مجيع مناطع الدولة الطرف.
 - 15واللجنــة ،ذ تشــري ج ت صــيتاا العامــة رقــم  )1113 ( 55بش ـ ن مكانيــة جل ـ ء
املرأة ج القضاء ،ت صو الدولة الطرف مبا يلو:
كفالة مكانية جل ء املـرأة بصـ رة عالـة ج القضـاء يف مجيـع أحنـاء الدولـة
(أ)
الطرف ،وذلك عرب طريع نشاء احملـاكم ،مبـا يف ذلـك احملـاكم املتنقلـة ،ضـال عـرب حتسـ
ال قا ة القان نية للمرأة ،و ذكاء وعياا مق قاا ،وت ري املساعدة القان نية ،وكفالة ختفيض
الرل م للنساء ذوات الد ب املنخفض واإلعفاء مناا للنساء الال يعشرب يف قر؛
(ب) لرب تشريعات لتنظيم العالقة ب آليات العدالـة الرييـة والعر يـة وتعزيـز
التدابري الرامية ج ضمان امت ال آليات القضـاء العـريف لالتفاقيـة ،مبـا يف ذلـك عـرب طريـع
ت ري تدريي مراع للمنظ ر اجلنسا وبناء القدرات لفاةدة للطات القضاء العريف؛
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(ج) ت ري م ار بشرية وتقنية ومالية كا ية ملكتي املساعدة القان نيـة لضـمان
أ اة ل ظيفت بص رة عالة وتيسري مكانية وص ل مجيع النساء لي  ،مع يالء عناية اصة
للمناطع الناةية؛
( ) رصــد وتقيــيم أ ــر اجلا ـ املة ولــة لتحس ـ مكانيــة اللج ـ ء ج القضــاء
بالنسةة للمرأة ،مبا يف ذلك أ ر آليات القضاء العريف املراعية للف ارق ب اجلنس .
اجلاا ال طين للنا م باملرأة وتعميم مراعاة املنظ ر اجلنسا
 - 14ترحي اللجنة مب ا قة جملس ال راء يف أيل ل لةتم  1113على السيالـة اجلنسـانية
ال طنيـة املنقحــة .بيــد أهنـا يســاورها القلــع تلــتمرار ا تقـار و ارة الشــؤون اجلنســانية والطفــب
واإلعاقة والر اا اتجتماعو ج امل ار الةشـرية والتقنيـة واملاليـة الكا يـة لتنسـيع تعمـيم مراعـاة
املنظ ر اجلنسا يف مجيع اجملاتت وعلى مجيع الصُعد تنسيقا عـات ،ولكـ ن مركزهـا كـ ارة
تنفي يــة قــد ت يعطياــا الســلطة الال مــة للت ـ ري علــى القــرارات ال ـ يتخ ـ ها جملــس ال ـ راء.
ويســاورها القلــع أيضــا لكـ ن قــان ن املســاواة بـ اجلنسـ ت يُنفـ تنفيـ ا عــات يف املمارلــة
العملية ،أللةاب مناا الت ر يف وضع الصيغة النااةية خلطة تنفي ا ورصدا وعدم كفاية نشـرا
يما ب أصحاب املصلحة الرةيسي  ،م ب اجلاا القضاةو والشرطة.
 - 13واللجنــة ،ذ تــ كر بت صــيتاا الســابقة ( انظــر  ،CEDAW/C/MWI/CO/6الفقــرة
 ،)19تدع الدولة الطرف ج ما يلو:
(أ) كفالة اعتما السيالة اجلنسانية ال طنيـة املنقحـة ،وتنفيـ ها تنفيـ ا عـات،
على وج السرعة؛
(ب) م اصلة تعزيـز جاا هـا الـ طين للنـا م بـاملرأة عـرب طريـع منحـ مركـزا
و اريــا وحتديــد وتيــة ومســؤوليات نتلــف مك ناتــ حتديــدا واضــحا ،وتعزيــز التعــاون
والتنسيع يما بيناا وب اجملتمع املد  ،وكفالة تزويدا مب ار بشرية ومالية كا ية لتمكين
مرب العمب بص رة عالة ل لنا م مق ق املرأة على مجيع ال صُعد؛
(ج) ضمان مت يب اجلاا ال طين للنا م باملرأة على الصعيد احمللو ،وت لـيما
يف املناطع الناةية؛
( ) ضمان التنفي الفعال لقـان ن املسـاواة بـ اجلنسـ يف مجيـع أحنـاء الدولـة
الطرف ،مبا يف ذلك عـرب طريـع تفعيـب طـة تنفيـ ا ورصـدا ،ونشـر القـان ن علـى نطـاق
والع ،وتعزيز بناء قدرات اإل ارة واجلاا القضاةو.
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املؤلسة ال طنية حلق ق اإلنسان
 - 16يســاور اللجنــة القلــع لكـ ن اللجنــة املالويــة حلقـ ق اإلنســان ،الـ يُعاــد لياــا مبامــة
تنفي قـان ن املسـاواة بـ اجلنسـ  ،ت تعمـب بالـتقاللية تامـة وتع هـا املـ ار املاليـة والتقنيـة
والةشرية الكا ية .ويساورها القلع ك لك لعدم تعي ل ى امرأة واحـدة مـرب أصـب التعيينـات
الســةعة يف اللجنــة يف آب أغســطس  ،1113ولعــدم وج ـ آليــة مالةمــة للنظــر يف ت صــيات
اللجنة مبا يلزم مرب الفعالية.
 - 17وتدع اللجنة الدولة الطـرف ج أن تكفـب متتـع اللجنـة املالويـة حلقـ ق اإلنسـان
بالتقاللية كاملة ،و قا ل لمةا ئ املتعلقة مبركز املؤلسات ال طنية لتعزيـز حقـ ق اإلنسـان
ومحايتاا (مةا ئ باريس) ،وأن ت ر ا م ار مالية وبشـرية كا يـة إلزـا وتيتـاا بصـ رة
عالة .وينةغو للدولة الطرف أيضا أن تكفب تعـاون تلـك اللجنـة بصـ رة عالـة مـع و ارة
الشــؤون اجلنســانية والطفــب واإلعاقــة والر ــاا اتجتمــاعو ،وأن تتخـ اخلطـ ات الال مــة
لزيا ة عد أعضاةاا مرب النساء ،متاشيا مع قان ن املسـاواة بـ اجلنسـ  .وت صـو اللجنـة
ك لك الدولة الطرف بإنشاء آلية عالة للنظر يف ت صيات اللجنة وتنفي ها.
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - 12تشري اللجنة ج أن قان ن املساواة ب اجلنس ي بنظام حصص حمايـد جنسـانيا يف
بعــض القطاعــات ،مبــا يف ذلــك يف ال ظــاةف العامــة وقطــاع التعلــيم .بيــد أهنــا يســاورها القلــع
لك ـ ن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة املنص ـ ص علياــا يف القــان ن ت تشــمب مجيــع جمــاتت اتتفاقيــة
وت تطةع بشكب متسع ،م ب تعي أعضاء جلنـة حقـ ق اإلنسـان ،ويف حالـة مكتـي املسـاعدة
القان نية.
 - 19وت صو اللجنة الدولة الطرف ب ن تكفب التنفي الفعال لنظام احلصـص الـ ار يف
قــان ن املســاواة ب ـ اجلنس ـ  .وينةغــو للدولــة الطــرف أيضــا أن تزيــد بدرجــة كــةرية مــرب
التخدام التدابري اخلاصة املؤقتة ،مبا ياـا احلصـص ،يف مجيـع اجملـاتت امل شـم لة باتتفاقيـة
و الـ تعــا ياــا املــرأة مــرب نقــص التم يــب أو احلرمــان .وينةغــو أن تتضــمرب هـ ا التــدابري
أهدا ا وأطرا منية حمـد ة ،و قـا للمـا ة  )1 ( 4مـرب اتتفاقيـة والت صـية العامـة رقـم 13
(  ) 1114للجنة بش ن التدابري اخلاصة املؤقتة ،وذلك بغية ضمان حتقيع مساواة علية بـ
املرأة والرجب.
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الق الي النمطية واملمارلات الضارة
 - 11ترحــي اللجنــة بك ـ ن قــان ن املســاواة ب ـ اجلنس ـ وقــان ن رعايــة الطفــب ومحايت ـ
وقضايا األحداث ينصان على حظر املمارلـات الضـارة .بيـد أهنـا تعـرب عـرب بـال قلقاـا اء
التمرار الق الي النمطية التمييزية وامل اقـف األب يـة املتجـ رة بشـ ن أ وار ومسـؤوليات املـرأة
والرجب يف األلرة ويف اجملتمع .وت يزال يسـاورها قلـع بـال أيضـا اء ارتفـاع معـدل انتشـار
املمارلات الضارة ،مرب قةيب واج األطفال و أو الزواج القسري ،وتش ي األعضـاء التنالـلية
لإلناث يف بعض اجملتمعات احمللية ،وتعد الزوجات ،و “تطاري األرملـة” ،وطقـ و التدشـ ،
واتحتفاتت ال تُنظم للفتيات وال تؤ ي ج اتعتـداء علـيارب ،ونارلـة اجلـنس مـع تيـات
أو نساء مصابات باملاع كعالج لإلصابة بفريوو نقص املناعة الةشرية.
 - 11وحتــا اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنفي ـ األحكــام القان نيــة القاةمــة ال ـ حتظــر
املمارلات الضارة تنفي ا عات ،مـع ضـمان أن تشـمب مجيـع املمارلـات الضـارة ،مبـا ياـا
تلــك احملــد ة يف الفقــرة  11أعــالا  ،والتحقيــع ياــا ومعاقةــة مرتكةياــا العقــاب املالةــم،
وكفالــة مكانيــة وص ـ ل ضــحايا ه ـ ا املمارلــات الضــارة ج لُــةب اتنتصــاف وآليــات
احلماية الفعالـة .و ذ تشـري اللجنـة ج ت صـيتاا السـابقة ( انظـر ،CEDAW/C/MWI/CO/6
الفقرة  ،)11ومتاشيا مع املا ة ( 3ب) مرب اتتفاقية ،ينةغو للدولة الطرف أن تعتمد علـى
وج ـ الســرعة الــتراتيجية شــاملة للقضــاء علــى الق الــي النمطيــة التمييزيــة بش ـ ن أ وار
ومسؤوليات املرأة والرجب يف اجملتمع ويف األلرة ،وكـ لك املمارلـات الضـارة الـ متيـز
ضد املرأة ،وأن تعمب على هتيأة بيأة متكينية و اعمة ملمارلة املرأة حلق ق اإلنسان اخلاصة
هبــا .وينةغــو لاللــتراتيجية أن تشــمب بــرامب شــاملة للت قيــف والت عيــة تســتادف املــرأة
والرجب يف اجملتمع جبميع مست يات  ،مع التركيز بصـ رة اصـة علـى الزعمـاء التقليـدي .
كما ينةغ و للدولة الطرف أن تق م بصفة منتظمة برصد وتقييم أ ر ما تتخ ا مرب تدابري.
العنف ضد املرأة
 - 11تُعرب اللجنة عرب بـال قلقاـا اء الـتمرار انتشـار العنـف ضـد املـرأة ،مبـا يـ العنـف
املزنيل ،على نطاق والع يف الدولة الطرف .ويساورها القلع على حنـ ـاص اء عـدم جتـرمي
اتغتصاب يف طـار الـزواج ،ونارلـة احملـاكم “لقاعـدة ةـات اإل عـاء” الـ تتطلـي وجـ
شــاا ة شــاهد مــرب أجــب اإل انــة يف حــاتت اجلــراةم اجلنســية ،وعــدم كفايــة ــدمات احلمايــة
والدعم و عا ة الت هيب املتاحة للنساء ضحايا العنف.
 - 15واللجنة ذ تشري ج ت صيتاا العامة رقم  )1991 ( 19بش ن العنف ضـد املـرأة،
حتا الدولة الطرف على ما يلو:
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التعجيــب بتنقــيح طــة العمــب ال طنيــة ملكا حــة العنــف القــاةم علــى نـ ع
(أ)
اجلنس (  ) 1112 - 1114وكفالة تنفي ها تنفي ا مناجيا و عات ،ب لاةب مرب بيناا نشـاء
آليات للتنسيع ب ال ارات ،وتنفيـ مجيـع القـ ان املتعلقـة بـا لعنف ضـد املـرأة ،ورصـد
وتقييم أ رها؛
(ب) جتــرمي اتغتصــاب يف طــار الــزواج حتديــدا وضــمان أت تــؤ ي متطلةــات
اإل ةات يف الدعاوى اجلناةية املتعلقة باجلراةم اجلنسية قان نا ونارلة ،ج الت مرتكةياـا
مرب العقاب؛
(ج) تشجيع النساء على اإلبالغ عرب ح ا ث العنف ،مبـا ياـا العنـف املـزنيل،
يأات نفاذ القان ن ،وذلك مرب ـالل الـة ال صـم عـرب الضـحايا ،و نشـاء بـرامب لةنـاء
القدرات لفاةدة القضاة واملدع العام وأ را الشرطة وغريهم مرب م ظفو نفاذ القان ن
بش ن التطةيع الصارم ألحكام القان ن اجلناةو املتعلقة بالعنف ضـد املـرأة ،و ذكـاء الـ عو
ب عامة اجلما ر بالطابع اإلجرامو ا األ عال؛
( ) كفالــة جــراء حتقيقــات شــاملة و عالــة يف مجيــع قضــايا العنــف ضــد املــرأة،
ب سُةب مناا يا ة اللج ء ج التخدام ألاليي وتقنيات الطي الشرعو احلدي ة ،ومقاضاة
مرتكيب ه ا العنف تلقاةيا و نزال العقاب املنالي هبم؛
(هـ) تعزيز اخلدمات املخصصة للنساء ضـحايا العنـف ،مبـا يف ذلـك مـرب ـالل
نشاء ور ي اء يف مجيع أحناء قليم الدولة الطـرف وكفالـة تـ ا ر بـرامب إلعـا ة الت هيـب
نفسيا واجتماعيا و عا ة اإل ماج.
اتجتار باألشخاص واتلتغالل يف الةغاء
 - 14ترحي اللجنة بإقرار قان ن اتجتار باألشخاص .بيـد أهنـا يسـاورها القلـع اء ارتفـاع
وتنـــامو عـــد حـــاتت اتجتـــار بالنســـاء والفتيـــات ،وات تقـــار ج الــ عو بالقـــان ن اجلديـــد،
وحمدو يــة احلمايــة واملســاعدة املتاحــة للضــحايا .ويســاور اللجنــة القلــع ك ـ لك اء وج ـ
أشكال شىت مرب التمييز والعق بـات اجلناةيـة الـ ت اجااـا النسـاء املشـتغالت بالةغـاء وكـ لك
اء عدم كفاية ال امب املخصصة للنساء الراغةات يف اإلقالع عرب الةغاء.
 - 13وت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
(أ) تنفي قان ن اتجتار باألشخاص تنفي ا عات ،مبا يف ذلك عرب طريـع حتديـد
طار مين لتنفي ا ،وضـمان نشـرا علـى نطـاق والـع ،وتنظـيم محـالت لت عيـة اجلماـ ر،
وت ري برامب لةناء القدرات للفأات املانية املعنية؛
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(ب) نشــاء آليــات مالةمــة هتــدف ج التعــرف املةكــر علــى ضــحايا اتجتــار
باألشخاص و حالتارب ج اجلاات املعنية و عمارب ،مبـا يف ذلـك عـرب طريـع تاحـة مكانيـة
حصــ رب علــى ــدمات املــ وى واملســاعدة القان نيــة والطةيــة والنفســية – اتجتماعيــة
املالةمة؛
(ج) تك يــف جا ـ التعــاون ال نــاةو واإلقليمــو والــدويل ،مبــا يف ذلــك تةــا ل
املعل مات ،مرب أجب منع اتجتار باألشخاص وتيسري مالحقة مرتكةياا قضاةيا؛
الةغاء؛

()

رالة ومعاجلة األلةاب اجل رية لالجتار بالنساء والفتيات والـتغال رب يف

(هـ) كفالة املالحقة القضاةية ملرتكيب جرمية اتجتـار بالنسـاء والفتيـات وغريهـم
مرب األطراف الفاعلة املت رط يف التغال رب يف الةغاء ،و نزال العقاب املنالي هبم؛
(و) لغاء األحكام التمييزية ،م ب املا ت  121و  124مرب قان ن العق بات،
والقضاء على ا ملمارلات التمييزية ال ت اج النساء املشتغالت بالةغاء ،مبـا يف ذلـك عنـد
حص رب على دمات الرعاية الصحية؛
( ) اختــاذ تــدابري لت ةــيط الطلــي علــى الةغــاء ووضــع بــرامب م جاــة ل لنســاء
الراغةات يف اإلقالع عرب الةغاء ،مبا يف ذلك عرب طريع ت ري رص بديلة لت ليد الد ب؛
(ح) كفالة رصد املس لة بص رة مناجية ،مبا يف ذلـك عـرب طريـع تعزيـز ق اعـد
بياناهتا ،وتقييم أ ر مجيع التدابري املتخ ة.
املشاركة يف احلياة السيالية واحلياة العامة
 - 16حتيط اللجنة علما بالتدابري ال اخت هتا الدولة الطـرف لتعزيـز مشـاركة املـرأة يف احليـاة
السيالــية واحليــاة العامــة ،م ــب محلــة املناصــفة ( .)31:31بيــد أهنــا يســاورها القلــع ألن املــرأة
مــا الــع ن لــة مت ــيال ناقصــا ج حــد كــةري يف مجيــع مســت يات صــنع القــرار ،مبــا يف ذلــك يف
اجلمعية ال طنية ،والسلطة التنفي ية ،واألحزاب السيالية ،والسلك الدبل مالو والعمب العـام،
وعلى املست ى احمللو.
 - 17واللجنــة ،ذ تشــري ج ت صــيتاا الســابقة ( انظــر  ،CEDAW/C/MWI/CO/6الفقــرة
 ،) 17تــدع الدولــة الطــرف ج تك يــف جا هــا لزيــا ة مت يــب املــرأة يف احليــاة السيالــية
واحلياة العامة .وعلى وج اخلص ص ،ت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
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(أ) تســريع عمليــة تعــديب القـ ان اتنتخابيــة ذات الصــلة تلــتحداث نظــام
حتديد حصص نيا مـرب املرشـحات يف القـ اةم اتنتخابيـة لبحـزاب السيالـية ويف تكـ يرب
ا ياكب التنفي ية لبحزاب السيالية ،مبا يف ذلـك ـرم جـزاءات علـى عـدم التقيـد هبـ ا
احلصص؛
(ب) كفال ة تنفي التدابري ال ار ة يف قان ن املساواة ب اجلنس تنفي ا عات؛
(ج) معاجلة األلةاب الكامنة حملدو ية مشاركة املرأة يف احلياة السيالية واحلياة
العامة ،مرب قةيب امل اقف السلةية والتمييزية اء املرأة؛
( ) ت ري عم مايل و نشاء بـرامب لةنـاء القـدرات يف جمـا ل املاـارات القيا يـة
للمرشحات احملتمالت؛
(هـ)

رصد وتقييم أ ر ه ا التدابري بص رة عالة.

اجلنسية
 - 12بالرغم مرب املمارلة اإل ارية املتم لة يف عدم لحي جنسية النساء الال يتـزوجرب مـرب
أجاني ،ما الع اللجنة تشعر بالقلع اء األحكـام التمييزيـة امل جـ ة يف قـان ن امل اطنـة ،مبـا
يف ذلك ما يتعلع بقدرة املالويات على منح جنسيتارب أل واجارب األجانـي .ويسـاورها القلـع
كـ لك لعــدم تضــمرب قــان ن اجلنســية لضــمانات كا يــة تكفــب مكانيــة حصـ ل األطفــال علــى
اجلنسية املالوية ذا كان ا ليظل ن عدميو اجلنسية ل ت ذلك ،وت ليما أطفال املالويـ الـ يرب
هاجروا ج ميةاب ي واألطفال الـ يرب وُلـدوا ملـ امةيقي يعيشـ ن يف الدولـة الطـرف .وتشـري
اللجنــة بقلــع ج أن األطفــال امل لـ يرب يف مــالوي ل الــديرب ليسـ ا مــرب أصــب أ ريقــو يســت ن ن
صراحة مرب احلع يف اكتساب حع امل اطنة مكم امل لِد.
 - 19وحتا اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعجـب بتنقـيح قـان ن امل اطنـة لكفالـة متتـع
املــرأة والرجــب مق ـ ق متســاوية يف اكتســاب اجلنســية وتغيريهــا ونقلــاا واتحتفــا هبــا،
و رلــاء ضــمانات لكفالــة مــنح اجلنســية لبطفــال ال ـ يرب ي لــدون يف قليماــا واملعرض ـ
تنعدام اجلنسية ل ت ذلك .وينةغو للدولة الطرف أن تنظر أيضـا يف اتنضـمام ج اتفاقيـة
عام  1961املتعلقة خبفض حاتت انعدام اجلنسية.
التعليم
 - 51ترحــي اللجنــة بــإقرار قــان ن التعلــيم واتلــتراتيجية ال طنيــة لتعلــيم الفتيــات ،وتشــيد
بالدولة الطرف لتحقيع هدف تعميم التعلـيم اتبتـداةو تقريةـا ،بيـد أن اللجنـة يسـاورها القلـع
بش ن ما يلو:
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(أ) التمرار وج ح اجز هيكلية وح اجز أ رى أمام وص ل الفتاة ج التعلـيم
اجليد ،وت لـيما يف املسـت ى ال ـان ي ،ويعـ ذلـك ج مجلـة ألـةاب منـاا ات تقـار ج الةنيـة
التحتية املدرلية ،مبا يف ذلك عدم كفاية مرا ع النظا ة الصحية؛
(ب) تــد النســةة املخصصــة للتعلــيم مــرب امليزانيــة ال طنيــة مــع عــدم وج ـ طــة
صــرظة لزيا هتــا مــرب أجــب حتسـ القــدرات ،وت لــيما قــدرات الفتيــات ،وخباصــة يف املنــاطع
الريفية؛
(ج) اترتفــاع الكــةري يف معــدل اتنقطــاع عــرب الدرالــة وتــد معــدل اتنتقــال
و كمال الدرالة ب تيات املدارو ،يف املست ي اتبتداةو وال ـان ي ،نتيجـة لـزواج األطفـال
و أو الزواج القسـري ،واحلمـب املةكـر ،وامل اقـف التقليديـة ،بـالرغم مـرب تطةيـع ليالـة عـا ة
القة ل؛
( ) الــتمرار اتعتــداء اجلنســو علــى الفتيــات والتحــر هبــرب مــرب أق ـراهنرب ومــرب
املعلم يف املدرلة وأ ناء ذهاهبرب ج املدرلة وع هترب منـاا وعـدم وجـ جـراءات واضـحة
يف مدونة ق اعد لل ك املعلمـ لكفالـة املالحقـة القضـاةية يف القضـايا اجلناةيـة ،نـا يـؤ ي ج
نزال عقاب نفف باجلناة وبالتايل معاملتام بشكب يسمح باإل الت مرب العقاب.
 - 51وت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
(أ) تعزيــز جا هــا الراميــة ج حتس ـ ج ـ ة التعلــي م ،وت لــيما يف املنــاطع
الريفيــة ،مبــا يف ذلــك تـ ري الةنيــة التحتيــة املدرلــية املالةمــة م ــب مرا ــع النظا ــة الصــحية
الكا ية و يا ة عد املعلم املؤهل  ،مع يالء اهتمام اص للمعلمات املؤهالت؛
(ب) يا ة امليزانية املخصصة للتعليم مـرب أجـب بنـاء مـدارو ضـا ية وت لـيما
يف املناطع الريفية؛
(ج) م اصلة تشجيع التةقاء الفتيات يف املدارو ،مبا يف ذلك عرب طريع تعزيز
ليالتاا املتعلقة بإعا ة قة ل الفتيـات احل امـب واألماـات الصـغريات السـرب يف املـدارو،
وت ليما يف املناطع الريفية ،والتصدي لل صم ال ي ت اجا هؤتء الفتيات عنـد عـ هترب
ج املدرلة؛
( ) التصدي بفعالية لالعتـداء والتحـر اجلنسـي يف املدرلـة وأ نـاء ذهـاهبرب
ج املدرلة وع هترب مناا  ،مبا يف ذلك عرب طريع تنفي ليالة عدم التسامح مطلقا ،علـى
النح ـ ال ـ ي أوصــع ب ـ اللجنــة لــابقا ( انظــر  ،CEDAW/C/MWI/CO/6الفقــرة ،)51
وكفالة أن تتضمرب السيالة تدابري وقاةيـة ومحاةيـة واجتماعيـة – ترب يـة ،مـرب قةيـب لـداء
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املش رة ،و ذكاء ال عو ،و نشاء آليات عالة لتشجيع النساء والفتيات على اإلبـالغ عـرب
ه ا اتعتداءات؛
(هـ) مراجعة مدونة ق اعد لل ك املعلمـ لكفالـة أن تكـ ن اجلـزاءات املطةقـة
على اتنتااكات مت ا قة مع جسامة احلدث وعدم الت مرتكيب األ عـال اإلجراميـة مـرب
املعلم مرب العقاب.
العمالة
 - 51مــا الــع اللجنــة تشــعر بــالقلع اء الــتمرار التمييــز ضــد املــرأة يف ل ـ ق العمــب.
ويساورها القلع على حن اص اء التمرار الفصـب املاـين األ قـو والرألـو والتم يـب الزاةـد
للمــرأة يف ال ظــاةف املنخفضــة األجــر ،وعــدم تنفي ـ مةــدأ املســاواة يف األجــر عــرب األعمــال
املتســاوية القيمــة ،والــتمرار الفجـ ة يف األجـ ر بـ اجلنسـ  ،وعــدم كفايــة جــراءات محايــة
األم مــة .كمــا تعــرب اللجنــة عــرب ألــفاا لعــدم وجـ معل مــات عــرب عمليــات التفتــي علــى
ظروف عمب املرأة.
 - 55وت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
(أ) اعتما تدابري عالـة ،مبـا يف ذلـك التـدريي علـى املاـارات ،ومـنح حـ ا ز
للمرأة وتشجيعاا على العمب يف اجملاتت غري التقليدية ،واختـاذ تـدابري اصـة مؤقتـة ،مـرب
أجــب حتقيــع تكــا ؤ علــو يف الفــرص بـ املــرأة و الرجــب يف لـ ق العمــب ،والقضــاء علــى
الفصب املاين ،أ قيا ورأليا ،يف القطاع العام واخلاص؛
(ب) اختاذ تدابري مرب أجب التنفي الفعال ملةـدأ املسـاواة يف األجـ ر عـرب األعمـال
املتســاوية القيمــة وتضــييع ولــد الفج ـ ة يف األج ـ ر ب ـ اجلنس ـ  ،ب لــاةب منــاا تطةيــع
ألاليي حتليلية حماي دة جنسـانيا لتصـنيف وتقيـيم ال ظـاةف ،و جـراء رالـات التقصـاةية
بصفة منتظمة لبج ر؛
(ج) نشاء مفتشيات عمـب وتزويـدها بـامل ار الةشـرية واملاليـة الكا يـة لرصـد
املمارلات التمييزيـة ضـد املـرأة يف جمـال العمالـة واملعاقةـة علياـا ،مبـا يف ذلـك املمارلـات
املتةعة يف القطاع اخلاص وغري الريو؛

الصد .

12/19
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رصد وتقييم تنفي ه ا التدابري بص رة مناجية؛

(هـ)

النظــر يف التمــاو مســاعدات تقنيــة مــرب منظمــة العمــب الدوليــة يف ه ـ ا
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الصحة
 - 54تُعرب اللجنة عرب قلقاا بش ن ما يلو:
(أ) انتشــار املعــدتت املرتفعــة جــدا لل يــات النفالــية ،وت لــيما ب ـ الريفيــات
واملراهقات ،بالرغم مرب حدوث اخنفام ملم و يف معـدل و يـات امل اليـد األحيـاء مـرب 673
حالة و اة لكب  111 111مـرب امل اليـد األحيـاء قةـب عـام  1115ج  461حالـة و ـاة لكـب
 111 111مرب امل اليد األحياء؛
(ب) جترمي اإلجاام ،ت عندما تك ن حياة املرأة أو الفتـاة احلامـب يف طـر ،ومـا
ا التج رمي مرب أ ـر علـى معـدل ال يـات النفالـية ،وكـ لك جةـار النسـاء ،وت لـيما الـال
تقب أعمارهرب عرب  13لنة والفتيات ،على اللج ء ج اإلجاام غري امل م ن؛
(ج)

ارتفاع عد حاتت احلمب ب املراهقات؛

( ) ات تقــار ج الت قيــف الشــامب املنالــي مــرب حيــا الســرب يف جمــال الصــحة
واحلق ـ ق اجلنســية واإلزابيــة و ــدمات تنظــيم األلــرة ،وك ـ ا حمدو يــة ُلــةب احلص ـ ل علــى
ولاةب منع احلمب احلدي ة يف الدولة الطرف.
 - 53وت صو اللجنة الدولة الطرف مبا يلو:
فض معدل ال يات النفالية عرب طريع كفالـة تقـدمي ـدمات كا يـة يف
(أ)
جمال الصحة اجلنسية وا إلزابية ،وخباصة ت ري مكانية ال صـ ل ج ـدمات الرعايـة قةـب
ال ت ة وعند ال ت ة وبعدها ،مبا يف ذلك يف املناطع الريفية؛
(ب) النظر ،يف ه ا الصد  ،يف الت جياات التقنيـة الـ أعـدهتا مف ضـية األمـم
حلق ق اإلنسان و املتعلقة بتطةيع النـاب القـاةم علـى حقـ ق اإلنسـان ا ء تنفيـ ليالـات
وبرامب ترمو ج احلد مرب حاتت اتعتالل وال اة ال ميكـرب ال قايـة منـاا بـ األماـات
أ ناء النفاو ( A/HRC/21/22و  Corr.1و )Corr.2؛
(ج) تعديب األحكام القان نية املنظمة لإلجاام مرب أجب تقنين  ،وكفالة ت ا را
قان نيا وعمليا ،ون ـرم شـروإ بـالغ تقييديـة ،علـى األقـب يف حـاتت وجـ نـاطر
هتــد حيــاة املــرأة أو الفتــاة احلامــب أو صــحتاا ،ويف حــاتت اتغتصــاب ولــفاح احملــارم
و صابة اجلن بإعاقة شديدة؛
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( ) التصــدي ترتفــاع عــد حــاتت احلمــب بـ املراهقــات عــرب طريــع كفالــة
ت ري الت قيف املنالي للسرب بش ن الصحة واحلق ق اجلنسية واإلزابية للفتيات والفتيـان،
مبرب يارب األطفال غري امللتحق باملدارو؛
(هـ) كفالــة ت ـ ا ر األشــكال احلدي ــة ل لــاةب منــع احلمــب واخلــدمات اإلزابيــة
و مكانية حص ل مجيع النساء علياا يف الدولة الطرف.
ريوو نقص املنا عة الةشرية اإليد
 - 56مــا الــع اللجنــة تشــعر بــالقلع اء اتنتشــار ال الــع لفــريوو نقــص املناعــة الةشــرية
اإليد ب النساء والفتيات يف الدولـة الطـرف .وهـو تشـعر بـالقلع أيضـا اء األحكـام املـ رية
للخالف يف مشروع القان ن املتعلع بفريوو نقص املناعة الةشـرية واإليـد (ال قايـة واإل ارة)،
مبا يف ذلك صب مس لة ارة اإلصابة بالفريوو عرب ال قاية مناا ،وكشف حالة الشـخص مـرب
حيــا اإلصــابة بــالفريوو ب الــطة املمارل ـ الطةــي يف ظــروف معينــة ون احلص ـ ل علــى
م ا قت ـ ؛ وات تةــار اإلجة ـاري للنســاء احل امــب ،واملشــتغالت بالةغــاء ،والنســاء يف الزجيــات
ال قاةمة على تعد الزوجـات ،للكشـف عـرب صـابتارب بـالفريوو؛ وكـ ا ا تةـار أ ـرا القـ ات
النظاميــة و ــدم املنــا ل جةاريــا قةــب اخلدمــة؛ وعــدم راج أحكــام بشـ ن الشــابات والفتيــات
واملع ق .
 - 57وت صــو اللجنــة ب ـ ن تق ـ م الدولــة الطــرف علــى وج ـ الســرعة بتعــديب مشــروع
القــان ن املتعلــع بفــري وو نقــص املناعــة الةشــرية و اإليــد (ال قايــة واإل ارة) ،بغيــة كفالــة
التغطية الشاملة لل قاية مرب اإلصابة بالفريوو ،وعالجاا ،و ارهتا ،وت ري الرعاية والدعم
للمصاب  ،ضال عرب امت ا ـا امت ـات كـامال ألحكـام اتتفاقيـة وغريهـا مـرب املعـايري الدوليـة
ذات الصلة.
متك املرأة اقتصا يا
 - 52حتيط اللجنة علما بالتدابري ال اخت هتا الدولـة الطـرف للحـد مـرب الفقـر وكفالـة تـ ري
احلماية اتجتماعية ،مبا يف ذلـك وضـع نطـط للتح يـب النقـدي لبغـرام اتجتماعيـة و قـرار
ليالــة وطنيــة للرعايــة اتجتماعيــة .ومــع ذلــك ،ــإن اللجنــة تشــعر بــالقلع ألن ه ـ ا التــدابري
ت جيــري تكييفاــا لتلةيــة احتياجــات املــرأة حتديــدا وألن ت ـ ري املســاعدات واتةتمانــات املاليــة
مــا ال حمــدو ا .كمــا يســاورها القلــع اء حمدو يــة الــدعم املقــدم ج أنشــطة املــرأة يف جمــال
نارلة األعمال احلرة ،م ب امتالك املرأة ملشاريع يف قطاع التعديرب.
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 - 59وت صو اللجنة ب ن تكفب الدولة الطرف أن حتقع براجماا للحد مـرب الفقـر وتـ ري
احلماية اتجتماعية نتاةب مسـتدامة ،وأن تـؤ ي ج متكـ املـرأة ،وأت تزيـد مـرب اعتما هـا
علــى اآل ــريرب ،مــع يــالء اتهتمــام بصــفة اصــة للمــرأة يف املنــاطع الريفيــة .كمــا ينةغــو
للدولــة الطــرف أن تك ــف جا هــا لتحس ـ مكانيــة حص ـ ل املــرأة علــى اتةتمانــات،
واخلــدمات املاليــة ،واملســاعدات التقنيــة ،وأن تشــجع وتــدعمم ـ ل املــرأة جمــال نارلــة
األعمال احلرة عرب طريع ت ري برامب لةناء القدرات ،مبا يف ذلك بنـاء القـدرات يف قطـاع
التعديرب.
أ ر الك ارث الطةيعية على املرأة
 - 41حتيط اللجنة علما بالتدابري ال اخت هتا الدولة الطرف لكفالة أن تك ن اتلتجابة عنـد
ارة الك ارث مراعية لالعتةارات اجلنسانية .بيد أهنا يساورها القلـع مـرب أن النسـاء والفتيـات
تضررن بص رة ت تنالـةية يف أعقـاب الفيضـانات املـدمرة الـ وقعـع يف عـام  ،1113حيـا
ا تعرضارب للعنف وانعدام األمرب الغ اةو.
 - 41وتدع اللجنة الدولة الطـرف ج أن تكفـب أن يتضـمرب وضـع وتنفيـ السيالـات
وال امب املتعلقة بالت هي للكـ ارث والتصـدي ـا ،ومـاتت الطـ ارئ األ ـرى ،مـاج
منظ ر جنسا  ،وذلك لضمان التفا ة املرأة ،وخباصة املـرأة الريفيـة ،الـتفا ة كاملـة مـرب
تلــك التــدابري و قــا تحتياجاهتــا .كمــا ينةغــو للدولــة الطــرف أن تكفــب شــراك املــرأة،
وت ليما املرأة الريفية ،يف عمليات صنع القـرار يمـا يتعلـع بـإ ارة الكـ ارث واحلـد مـرب
أ طارها.
املرأة الريفية
 - 41تشعر اللجنة بالقلع مرب أن التـ ري يف قـرار مشـروع القـان ن العـريف املتعلـع بـاألرم
يضر بإمكانية التخدام املرأة الريفية لبرم يف أغرام نتاج احملاصيب الغ اةية و رصاا لت ليـد
الد ب .كما يساورها القلع مرب أن املـرأة الريفيـة تتضـرر بصـ رة ت تنالـةية مـرب لـ ء التغ يـة
وانعدام األمرب الغ اةو.
 - 45وت صو اللجنة الدولة الطرف ب ن تعجـب بـإقرار مشـروع القـان ن العـريف املتعلـع
باألرم بغية كفالة محاية احلق ق العر يـة للمـرأة يف حيـا ة األراضـو ،و مكانيـة الـتفا هتا
مناا ،مبا يف ذلك يف أغرام نتاج احملاصيب الغ اةية وت ليـد الـد ب ،والـتحكم يف املـ ار
اإلنتاجية ،وتعزيز مشاركتاا يف عمليات صنع القرار يما يتعلع بتخصيص األراضو .كما
ت صو اللجنة الدولـة الطـرف بـ ن تُعجـب باعتمـا ليالـتاا املنقحـة املتعلقـة بالتغ يـة وأن
تقـــ ـ م بتنفيـــ ـ الت صـــــيات الـــ ـ قـــــدماا املقرراخلـــــاص املعـــــين بالغـــ ـ اء يف تقريـــــرا
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( )A/HRC/25/57/Add.1تنفيــ ـ ا عــــات ،وخباصــــة تعزيــــز مــــاج منظــ ـ ر جنســــا يف
اتلتراتيجيات وال امب املتعلقة باألمرب الغ اةو والتغ وي.
النساء املصابات باملاع
 - 44يساور اللجنة قلع بال اء وصم األشخاص املصاب باملاع بالعار ،مبـرب ـيام النسـاء
والفتيات ،وما يتعرض ن ل مرب هتديدات طرية واعتداءات على لالمتام الةدنية ،م ـب القتـب
الطق لو ،وات تطاف ،والتش ي .
 - 43وحتا اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تعـز التـدابري الـ تتخـ ها حلمايـة النسـاء
والفتيات املصابات باملاع مرب مجيع أشكال العنف ،والتصدي ملا ي اجان مرب متييز ووصـم
بالعار و قصاء اجتماعو .وهو تدع الدولـة الطـرف ،بصـفة اصـة ،ج أن تقـ م بصـ رة
عالة بالتحقيع مـع املسـؤول عـرب ارتكـاب هـ ا اجلـراةم ومالحقتـام قضـاةيا ومعاقةتـام،
وت ليع نطاق ما تة ل مرب جا إلذكاء ال عو للتصدي للمعتقـدات اخلرا يـة الـ هتـد
ر اا النساء والفتيات املصابات باملاع ،وكفالة مكانية حصـ ل هـؤتء النسـاء والفتيـات،
ون متييز أو ف ،على دمات التعليم والعمب والرعاية الصحية واخلدمات األلالـية
األ رى.
املسنات
 - 46يساور اللجنة قلع بال اء التقارير ال تفيـد بـ ن املسـنات يتعرضـرب للعنـف لالشـتةاا
يف أهنرب ميارلرب السحر ويعلمن لبطفال.
 - 47وحتا اللجنة الدولة الطرف على تعديب قان هنا املتعلع بالسـحر جلعلـ متسـقا مـع
املعــايري الدوليــة حلقـ ق اإلنســان ،وتعزيــز التــدابري الـ تتخـ ها حلمايــة النســاء املتــامات
مبمارلــة الســحر مــرب العنــف ،واتضــطالع ممــالت إلذكــاء الـ عو ،ت لــيما يف املنــاطع
الريفية ،بش ن الطابع اإلجرامو ا اتعتداءات ،و رم عق بات را عة على مرتكةياا.
الالجأات
 - 42يساور اللجنة القلع اء الت ر يف صدار قـان ن الالجـأ املـنقح وعـدم وجـ طـار
للسيالات ،نا يؤ ي ج معاملة النساء والفتيـات الالجأـات معاملـة متييزيـة ،مبـا يف ذلـك يمـا
يتعلع بإمكانية حص رب على اخلدمات األلالية.
 - 49وت صو اللجنة الدولة الطرف بالتعجيب بإصدار قان ن الالجأ املنقح وكفالـة أن
تكـ ن أحكامـ متســقة مــع أحكــام اتتفاقيــة والت صــية العامــة رقــم  )1114 ( 51بشـ ن
األبعا اجلنسانية املرتةطة باملرأة يما يتعلع مبركـز الالجـ  ،واللجـ ء ،واجلنسـية ،وانعـدام
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اجلنسية .وينةغو للدولة الطرف أن تتخ مجيع التدابري الال مة إل الة الع اةع ال تعتـرم
مكانيـة حصـ ل النســاء والفتيـات الالجأــات علـى اخلــدمات األلالـية ،مبــا يف ذلـك عــرب
طريع لحي حتفظاهتا على اتفاقية عام  1931املتعلقة مبركز الالجأ .
املساواة يف الزواج والعالقات األلرية
 - 31ترحي اللجنة ب ن قان ن الزواج والطالق والعالقات األلرية جيعـب احلـد األ ل لسـرب
الزواج  12لنة للفتيات والفتيان .بيـد أنـ يسـاورها القلـع اء وجـ تناقضـات بـ أحكـام
القان ن وأحكام الدلت ر ال ت تتسع مـع أحكـام املـا ة  )1( 16مـرب اتتفاقيـة .كمـا يسـاور
اللجنة القلع اء عدم وج أحكام تشريعية بش ن تعد الزوجات.
 - 31وت صو اللجنة الدولـة الطـرف باختـاذ مجيـع التـدابري الال مـة ،مبـا يف ذلـك تعـديب
الدلــت ر ،مل اءمــة احلــد األ ل القــان لســرب الــزواج وه ـ  12لــنة لكــب مــرب الفتيــات
والفتيان ،كما ه منص ص علي يف قـان ن الـزواج والطـالق والعالقـات األلـرية ،وو قـا
ألحكــام اتتفاقيــة .كمــا ينةغــو للدولــة الطــرف أن تتخ ـ ط ـ ات لت ةــيط وحظــر تعــد
الزوجات وكفالة محاية حق ق النساء الال يعشـرب حاليـا يف طـار تعـد الزوجـات ،و قـا
لت صي اللجنة العامت رقم  ) 1994 ( 11بش ن املساواة يف الزواج والعالقات األلرية
ورقم  )1115 ( 19بش ن املا ة  16مرب اتتفاقية ( اآل ار اتقتصا ية املترتةة على الزواج
والعالقات األلرية وعلى سخ الزواج و هناء العالقات األلرية).
ال وت ك ل ات تياري وتعديب الفقرة  1مرب املا ة  11مرب اتتفالقية
 - 31تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديع على ال وت ك ل ات تياري لالتفاقية
وعلى ا لقة ل ،يف أقرب وقع نكرب ،بـنص تعـديب الفقـرة  1مـرب املـا ة  11مـرب اتتفاقيـة
بش ن م عد اجتماع اللجنة.
عالن ومنااج عمب بيج
 - 35تدع اللجنة الدولة الطرف ج التخدام عالن ومنااج عمب بـيج يف جا هـا
الرامية ج تنفي أحكام اتتفاقية.
طة التنمية املستدامة لعام 1151
 - 34تدع اللجنة ج حتقيع املساواة الفعليـة بـ اجلنسـ  ،و قـا ألحكـام اتتفاقيـة ،يف
مجيع مراحب عملية تنفي طة التنمية املستدامة لعام .1151
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النشر
ُ - 33ت كِّر اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف بـ ن تقـ م بصـ رة مناجيـة ومسـتمرة بتنفيـ
أحكام اتتفاقية .وهو حتا ا لدولة الطرف على يالء اتهتمام على لةيب األول ية لتنفيـ
ه ـ ا املالحظــات اخلتاميــة مــرب اآلن وحــىت م عــد تقــدمي التقريــر الــدوري املقةــب .ول ـ لك
تطلــي اللجنــة القيــام يف ال قــع املنالــي بنشــر ه ـ ا املالحظــات اخلتاميــة باللغــة الرييــة
للدولــة الطــرف ،علــى املؤلســات احلك ميــة ذات الصــلة علــى مجيــع ال صُــعُد (الــ طين
واإلقليمو واحمللو) ،وخباصة على احلك مة ،وال ارات ،وال ملان ،واجلاا القضاةو ،لكو
يتسىن تنفي ها تنفي ا كامال .وهو تشجع الدولة الطرف على التعاون مـع مجيـع أصـحاب
املصلحة املعني  ،م ب رابطات أربـاب األعمـال ،والنقابـات ،ومنظمـات حقـ ق اإلنسـان،
واملنظمات النساةية ،واجلامعات ،واملؤلسات الةح ية ،وولاةط اإلعالم .وت صـو اللجنـة
كـ لك بنشــر مالحظاهتــا اخلتاميــة بالشــكب املالةــم علــى مســت ى اجملتمعــات احملليــة ،لكــو
يتسىن تنفيـ ها .وباإلضـا ة ج ذلـك ،تطلـي اللجنـة ج الدولـة الطـرف أن ت اصـب نشـر
اتتفاقية ،وبروت ك ـا ات تيـاري ،وق اعـدها القان نيـة الفقايـة ذات الصـلة ،ضـال عـرب
الت صيات العامة الصا رة عرب اللجنة ،على مجيع اجلاات صاحةة املصلحة.
املساعدة التقنية
 - 36ت صو اللجنة الدولة الطـرف بـ ن تـربط تنفيـ أحكـام اتتفاقيـة جبا هـا اإلةاةيـة
وأن تستفيد مرب املساعد ات التقنية اإلقليمية أو الدولية يف ه ا الصد .
التصديع على املعاهدات األ رى
 - 37تالحج اللجنة أن مرب ش ن نضمام الدولة الطرف ج الصك ك الدوليـة الرةيسـية
التسعة حلق ق اإلنسان(  )1أن يعز متتع املرأة مق ق اإلنسان واحلريـات األلالـية اخلاصـة
هبــا يف مجيــع ج انــي احليــاة .ل ـ لك ــإ ن اللجنــة تشــجع الدولــة الطــرف علــى النظــر يف
التصــديع علــى اتتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حق ـ ق مجيــع العمــال املاــاجريرب وأ ــرا ألــرهم
__________
( )1العاــد الــدويل اخلــاص بــاحلق ق اتقتصــا ية واتجتماعيــة وال قا يــة ،والعاــد الــدويل اخلــاص بــاحلق ق املدنيــة
والسيالــية ،واتتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري ،واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،واتفاقيــة مناهضــة التع ـ يي وغــريا مــرب ضــروب املعاملــة أو العق بــة القالــية أو
الال نسانية أو املاينة ،واتفاقية حق ق الطفب ،واتتفاقية الدولية حلماية حق ق مجيع العمال املااجريرب وأ ـرا
ألرهم ،واتتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مرب ات تفاء القسـري ،واتفاقيـة حقـ ق األشـخاص ذوي
اإلعاقة.
18/19

15-20719

CEDAW/C/MWI/CO/7

واتتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـرب ات تفـاء القسـري ،اللـت
ياما بعد.

تصـةح طر ـا

متابعة املالحظات اخلتامية
 - 32تطلـي اللجنـة ج ال دولــة الطـرف أن تقــدم ،ـالل لـنت  ،معل مــات طيـة عــرب
اخلط ات املتخ ة لتنفي الت صيات ال ار ة يف الفقرت  19و ( 53أ) و (ج) أعالا.
عدا التقرير املقةب
 - 39تدع اللجنة الدولة الطرف ج تقـدمي تقريرهـا الـدوري ال ـامرب يف تشـريرب ال ـا
ن م 1119.
 - 61وتطلــي اللجنــة مــرب الدولــة الطــرف أن تتةــع املةــا ئ الت جيايــة املنســقة لتقــدمي
التقارير مب جي املعاهدات الدولية حلق ق اإلنسان ،مبا يف ذلـك املةـا ئ الت جيايـة لتقـدمي
و يقـــــة ألالـــــية م حـــــدة وو ـــــاةع اصـــــة مبعاهـــــدات بعينـــــاا (،HRI/GEN/2/Rev.6
الفصب األول).
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